”Positiivisten uutisten Sotkamo”

SOTKAMON KUNTASTRATEGIA
Visio
Menestystarina

Strategian
kärjet

2017–2021

Toiminta-ajatus
Yhdessä
rohkeasti eteenpäin

1. Kasvava elinvoima

2. Asukkaiden hyvinvointi

3. Resurssien järkevä käyttö

Arvot Innovatiivisuus Kaukoviisaus Osallisuus Vastuullisuus
KV 19.12.2017

Kuva Martti Huusko

“Sotkamossa uskalletaan olla hullunrohkeitakin”

1. KASVAVA ELINVOIMA
1.1. Teemme Sotkamosta kansainvälisen, Pohjoismaiden
vetovoimaisimman, ympärivuotisen perhe-, lumi-, liikunta-,
hyvinvointi- ja luontomatkailukeskuksen.
1.2. Vahvistamme Sotkamon viittä vahvaa ämmää: matkailu, malmit,
maa- ja metsätalous, marjat.
1.3. Edistämme kunnan innovointikykyä sekä uusien innovaatioiden
syntymistä yliopisto- ja tutkimustyön kautta.
1.4. Mahdollistamme mm. kaava- ja infraratkaisuilla yritysten
kasvua ja alueelle sijoittumista. Huolehdimme hyvästä
saavutettavuudesta sekä teemme edunvalvontaa eri
liikenneyhteyksien kehittämiseksi ja turvaamiseksi.

“Onnellisten asukkaiden Sotkamo “

2. ASUKKAIDEN
.

HYVINVOINTI

2.1. Hyvinvoiva, hyvän palvelun, kunta takaa vetovoiman.
Takaamme toimivat ja laadukkaat peruspalvelut.
2.2. Satsaamme ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, niin
fyysiseen kuin henkiseen.
2.3. Edistämme vahvasti kuntalaistemme mahdollisuuksia
elinikäiseen oppimiseen, työllistymiseen, osallistumiseen ja
liikkumiseen, myös esteettömästi.
2.4. Edistämme joustavaa opiskelun ja urheilun yhdistämistä mm.
urheiluakatemiatoiminnan kautta sekä edistämme
jatkokoulutuksen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia.
2.5. Kasvatamme ja kasvamme kansainvälisyyteen.
2.6. Parannamme ympäristön viihtyisyyttä ja teemme
Sotkamosta houkuttelevan asuin- ja työpaikan niin kirkonkylällä,
Vuokatissa kuin kylillämmekin.

”Viisaasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen”

3. RESURSSIEN JÄRKEVÄ KÄYTTÖ
.

3.1. Panostamme elinvoimaa lisääviin investointeihin ja pidämme
kuntatalouden tasapainoisena. Katsomme kaukoviisaasti
tehdessämme päätöksiä.
3.2. Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja ja
tuemme alueen liiketoimintaa.
3.3. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia.
3.4. Suosimme uusiutuvaan energiaan perustuvia
energiamuotoja. Pyrimme kohti hiilineutraaliutta. Kannustamme
kestävään kehitykseen.
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Kuntastrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta
ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon kulmakivenä.
Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa.
Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden
avulla.
Tärkeänä osana strategiaa on innovatiivisen ja yhteistyötä tekevän
kulttuurin rakentaminen.
Muutoksen on saatava kaikki mukaan. Idea- ja osallistumiskanavat laitetaan
kuntoon ja saadaan kaikki ideoimaan rohkeasti arki-innovatiivisia ja
hullunrohkeitakin ideoita. Strategian käytännön toteuttamisessa tarvitaan
vahvaa viestintää.
Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja kokeilukulttuuria ja rohkeata asioiden eteenpäin
viemistä.

